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Nomes das Comissões
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EMPL Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais
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NOMEAÇÕES/RENÚNCIA/TERMO DE MANDATO

Substituição de um Observador polaco no Parlamento Europeu

Na sua sessão de 8 de Março de 2004, o Parlamento Europeu tomou conhecimento da renúncia do
Sr. Józef OLEKSY ao seu mandato de observador, com efeitos a partir de 29 de Janeiro de 2004.

O Sr. OLEKSY é substituído pelo

Sr. Józef KUBICA

com efeitos a partir de 2 de Março de 2004.

_______________

Eleição de um Vice-Presidente Parlamento Europeu

Na sua sessão plenária de 9 de Março de 2004, o Parlamento Europeu procedeu à eleição do:

Sr. Deputado Raimon OBIOLS i GERMÀ (PSE/ES)

para o cargo de Vice-Presidente do Parlamento, em substituição do Sr. Deputado COLOM I
NAVAL.

_______________
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Notificação oficial da eleição
de um deputado espanhol ao Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu, na sessão plenária de 9 de Março de 2004, tomou conhecimento da eleição
de

Maria del Carmen ORTIZ RIVAS

em substituição do deputado Joan COLOM I NAVAL (PSE/ES),  com efeitos a partir do dia 8 de
Março de 2004.

_______________
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PERGUNTAS ESCRITAS                                                                        (Situação em 19.03.2004)

Autor Objecto N°

Mario Mastella Crise da empresa Ast de Terni P-0445/04

Torben Lund Liberdade de imprensa na Rússia E-0446/04

Michl Ebner Exportação de turfa para Itália E-0447/04

Charles Tannock Experimentação com primatas não humanos em Münster,
Alemanha

E-0448/04

Charles Tannock Igrejas monolíticas escavadas na rocha de Lalibela, na
Etiópia

E-0449/04

Raffaele Costa Notas de banco falsas E-0450/04

Raffaele Costa Programa de ajuda e segurança alimentar E-0451/04

Raffaele Costa Programa Info 2000 E-0452/04

Ilda Figueiredo Exploração de trabalhadores portugueses em França E-0453/04

Ioannis Marinos Subsídio de desemprego na Grécia P-0454/04

José Ribeiro e Castro Pesca ilegal - Açores e Madeira P-0455/04

Ioannis Marinos Aumento do número de queixas dos consumidores na
Grécia

E-0456/04

Mihail Papayannakis Sobrecarga dos eixos viários centrais E-0457/04

Brian Simpson e Catherine Stihler A gripe aviária e a interdição de importação de carne de
aves da Tailândia

E-0458/04

Armando Cossutta Encerramento de secções da Thyssen Krupp em Terni E-0459/04

Bart Staes Avanço da Bélgica na Europa em matéria de salmonelose
- pasteurização de ovos

E-0460/04

José Ribeiro e Castro Zimbabué - Resolução do Parlamento Europeu E-0461/04

José Ribeiro e Castro Guiné-Bissau - Apoio da Comissão E-0462/04

José Ribeiro e Castro Europa - Terrorismo E-0463/04

José Ribeiro e Castro "Brax" - Despedimentos e deslocalização E-0464/04

José Ribeiro e Castro Criação da etiqueta "Made in EU" E-0465/04

Richard Corbett Ajudas de custo E-0466/04

Richard Corbett Ajudas de custo E-0467/04

Richard Corbett Concorrência do sector do vidro E-0468/04



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS 11

Boletim 29.03.2004 - PT - PE 344.002

Richard Corbett Avisos sobre saúde nos transportes aéreos E-0469/04

Roberta Angelilli Central do leite de Roma: esclarecimentos sobre a questão
das ajudas estatais

E-0470/04

Toine Manders Uso indevido do cartão europeu de estacionamento para
pessoas com deficiência

E-0471/04

Roger Helmer Direitos aduaneiros comuns P-0472/04

Cristiana Muscardini Ajustamento das pensões E-0473/04

Cristiana Muscardini Supressão de algumas secções linguísticas das Escolas
Europeias

E-0474/04

Marianne Thyssen Discriminação linguística nos avisos de abertura de vagas E-0475/04

Christopher Heaton-Harris Automóveis da Comissão P-0476/04

Christopher Heaton-Harris Comércio da banana E-0477/04

Christopher Heaton-Harris Viaturas da Comissão E-0478/04

Christopher Heaton-Harris Concursos gerais da Comissão E-0479/04

Christopher Heaton-Harris Concursos gerais da Comissão E-0480/04

Christopher Heaton-Harris Blue Dragon E-0481/04

Christopher Heaton-Harris Eurostat E-0482/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Desenvolvimento rural: jovens agricultores E-0483/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Desenvolvimento rural: zonas desfavorecidas E-0484/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Estratégia florestal da UE: "Forest Focus" E-0485/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna A nova PAC e as ajudas directas aos países do
alargamento

E-0486/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Sector dos produtos lácteos da UE: a Argentina e a
"cláusula de paz" da OMC

E-0487/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Sector dos produtos lácteos da UE: quotas e alargamento E-0488/04

Camilo Nogueira Román Violência de género na UE: necessidade de medidas
normativas europeias

E-0489/04

Harlem Désir Detenção do jornalista paquistanês Khawar Mehdi Rizvi,
em Karachi, no dia 14 de Dezembro de 2003, juntamente
com os jornalistas franceses Marc Epstein e Jean-Paul
Guilloteau, do semanário L'Express

P-0490/04

Jules Maaten Lei reguladora da actividade urbanística (LRAU) de
Valencia

E-0491/04

José Ribeiro e Castro Moçambique -  Eventual tráfico de órgãos - Ameaças a
cidadãs europeias

E-0492/04
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Ilda Figueiredo Encerramento das Minas da Panasqueira, em Portugal E-0493/04

Carlos Carnero González Isenção do estudo de impacto ambiental, concedida pelo
governo da Comunidade autónoma de Madrid,
relativamente aos trabalhos na M30

P-0494/04

Bart Staes Novo regime linguístico em relação com o alargamento P-0495/04

María Sornosa Martínez e María
Valenciano Martínez-Orozco

Investigação sobre a atribuição de bolsas pelo Ministério
do Trabalho espanhol

E-0496/04

María Valenciano Martínez-Orozco Discriminação de menores da Comunidade no acesso a
federações desportivas em Espanha

E-0497/04

Salvador Garriga Polledo Advertência comunitária sobre a produtividade espanhola E-0498/04

Salvador Garriga Polledo Retrocessão das ajudas concedidas para a implantação
industrial

E-0499/04

Salvador Garriga Polledo Protecção da dignidade da mulher árabe E-0500/04

Jorge Hernández Mollar Medidas destinadas a fazer face à síndrome de Ulisses E-0501/04

Jorge Hernández Mollar Mudança de residência de famílias europeias para a Costa
do Sol espanhola

E-0502/04

Jorge Hernández Mollar Entraves no âmbito da aplicação da Directiva 98/5/CE a
nível nacional

E-0503/04

Albert Maat Incineração de farinhas de origem animal E-0504/04

Jan Mulder Utilização de farinhas de origem animal em alimentos
para animais

E-0505/04

Bart Staes Regime linguístico e alargamento E-0506/04

José Ribeiro e Castro Regiões ultraperiféricas E-0507/04

José Ribeiro e Castro Portugal - entulho nuclear E-0508/04

José Ribeiro e Castro Venezuela - a fome e a comunidade portuguesa E-0509/04

Sérgio Marques Estado de implementação da ajuda à Venezuela E-0510/04

Sérgio Marques Implementação da ajuda à África do Sul E-0511/04

Sérgio Marques Programa Daphne E-0512/04

Elena Paciotti Violação dos direitos fundamentais de um cidadão da
União por parte dos Estados Unidos

P-0513/04

Bartho Pronk Pergunta complementar (da pergunta E-2133/02) sobre a
discriminação de árbitros internacionais de futebol em
razão da idade

P-0514/04

Luís Queiró Pareceres científicos e técnicos para fins de gestão das
pescarias comunitárias

P-0515/04
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Anna Karamanou Transplantes ilegais em países da UE com órgãos
provenientes de crianças albanesas

E-0516/04

Antonios Trakatellis Libertação de resíduos tóxicos num incêndio em Salónica
e não conformidade da Grécia com a decisão do Tribunal
de Justiça sobre os resíduos perigosos

E-0517/04

Elena Paciotti Violação dos direitos fundamentais de um cidadão da
União Europeia por parte dos Estados Unidos

E-0518/04

Ilda Figueiredo Acordo entre a CE e a Confederação Suíça sobre a livre
circulação de pessoas

E-0519/04

Giovanni Fava Proposta de regulamento que prevê medidas técnicas para
a pesca no Mediterrâneo

P-0520/04

Anna Karamanou Transplantes ilegais em países da UE com órgãos
provenientes de crianças albanesas

E-0521/04

Graham Watson Logro relativo a sorteios comunicados por correio E-0522/04

Emmanouil Mastorakis 2º e 3º Quadro Comunitário de Apoio P-0523/04

Eluned Morgan A Constituição P-0524/04

Ian Hudghton Podridão anelar da batata P-0525/04

Matti Wuori Ampliação do porto de Arinaga (Gran Canaria, Espanha) E-0526/04

Matti Wuori Ampliação do porto de Arinaga (Gran Canaria, Espanha) E-0527/04

Guido Sacconi, Vincenzo Lavarra e
Pasqualina Napoletano

Revisão do Regulamento 753/2002 relativo à designação,
denominação, apresentação e protecção de determinados
produtos vitivinícolas

E-0528/04

Ilda Figueiredo Acesso às águas da Região Autónoma dos Açores E-0529/04

Bernd Lange, Karin Scheele e
Johannes Swoboda

Normas EURO e emissão de partículas dos veículos diesel E-0530/04

Elisabeth Schroedter Construção de umas termas de água salgada e descarga da
água salgada termal no rio Spree sem uma avaliação do
impacto ambiental

P-0531/04

Nelly Maes Submarinos nucleares na ilha de Santo Stefano (Sardenha) P-0532/04

Bill Newton Dunn Passaporte de equídeo E-0533/04

Pergunta anulada E-0534/04

Avril Doyle Reconhecimento do estatuto de deficiente na União
Europeia

E-0535/04

John Bowis Colômbia E-0536/04



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS14

Boletim 29.03.2004 - PT - PE 344.002

Marco Cappato O papel do esperanto na preservação eficaz da igualdade
linguística

E-0537/04

Kathalijne Buitenweg Discriminação linguística no âmbito de avisos de abertura
de vaga - "Língua materna inglesa ou falantes nativos de
inglês"

E-0538/04

Ilda Figueiredo Execução dos Fundos Estruturais em Portugal E-0539/04

Ilda Figueiredo Perspectivas Financeiras pós 2006 E-0540/04

Erik Meijer Colaboração com os Estados Unidos com o objectivo de
exercer pressão sobre as companhias aéreas para que estas
transmitam todos os dados sobre os passageiros, antes da
conclusão de um eventual acordo

E-0541/04

Erik Meijer Divulgação activa de dados sobre os subsídios e os
critérios de repartição entre grandes e pequenas empresas
no âmbito da PAC

E-0542/04

Erik Meijer PAC: diminuição da contribuição dos fundos comunitários
para a sobrevivência dos pequenos agricultores num
contexto de baixos preços no consumidor e no mercado
mundial

E-0543/04

Erik Meijer PAC: modificação prevista dos critérios de repartição
entre grandes e pequenas empresas, limite do subsídio por
empresa e redução das desvantagens para países terceiros

E-0544/04

Erik Meijer PAC: consequências da distribuição da redução das
receitas agrícolas e financiamento de técnicas compatíveis
com as exigências dos animais e do ambiente a utilizar em
pequenas explorações

E-0545/04

Erik Meijer Envolvimento da UE num projecto de desenvolvimento
no Estado Federado de Chiapas (México) que levou ao
reinício do conflito armado

E-0546/04

Erik Meijer Continuação da aplicação, na Alemanha, de um imposto
que, em virtude de uma directiva comunitária, já não
deveria ser aplicado em 2004 e utilização destas receitas

E-0547/04

Jan Mulder Obrigatoriedade de manter as aves em reclusão E-0548/04

Baroness Sarah Ludford Igualdade de tratamento no emprego e na ocupação P-0549/04

Mario Borghezio Tariq Ramadan, ideólogo do radicalismo islâmico, pago
pela Comissão Europeia como "consultor"

P-0550/04

Proinsias De Rossa Execução da directiva relativa à avaliação do impacte
ambiental na Irlanda

E-0551/04

Proinsias De Rossa Direito a acções comuns a nível europeu E-0552/04

Proinsias De Rossa Revisão da directiva relativa a mulheres grávidas E-0553/04
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Proinsias De Rossa Licença por paternidade paga E-0554/04

Proinsias De Rossa Iliteracia e exclusão social E-0555/04

Proinsias De Rossa Definição de critérios para o reconhecimento da
incapacidade

E-0556/04

Proinsias De Rossa Directiva relativa à protecção social para novas formas de
emprego

E-0557/04

Proinsias De Rossa Directiva relativa aos despedimentos individuais E-0558/04

Mario Borghezio Está a União Europeia a subvencionar a vida fulgurante de
"Lady Arafat", em Paris?

E-0559/04

José Ribeiro e Castro Tráfico de órgãos humanos - Moçambique - Visita da
Ministra da Saúde de Espanha

E-0560/04

Proinsias De Rossa A Irlanda e a Directiva relativa aos nitratos E-0561/04

Proinsias De Rossa Incidência da "síndrome do bebé azul" nos Estados-
Membros da UE

E-0562/04

Proinsias De Rossa Implementação da Directiva relativa aos nitratos na
Irlanda

E-0563/04

Caroline Jackson Operações de trasfega de petróleo entre embarcações E-0564/04

Martin Callanan Clarificação do âmbito de aplicação da Directiva relativa
às embarcações de recreio

E-0565/04

Marco Cappato Censura à música na China E-0566/04

Marie-Arlette Carlotti Limitação da exposição da população aos campos
electromagnéticos

P-0567/04

Herbert Bösch Relatório final sobre o Eurostat P-0568/04

Herbert Bösch Programa Leonardo da Vinci E-0569/04

Herbert Bösch Funcionários da Comissão em gozo de licença E-0570/04

Herbert Bösch Colmatar as necessidades dos portadores de deficiência na
cooperação para o desenvolvimento financiada pela UE

E-0571/04

Graham Watson Hospitais psiquiátricos checos E-0572/04

Michl Ebner Início das obras para a construção do túnel na base do
Brenner

E-0573/04

Monica Frassoni Central nuclear de Garigliano E-0574/04

Philip Claeys Actividades eleitorais da Comissária Diamantopoulou E-0575/04

Philip Claeys Actividades eleitorais de Romano Prodi E-0576/04

José Ribeiro e Castro Cuba - Iniciativa Sakharov E-0577/04
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José Ribeiro e Castro Cuba - Iniciativa Sakharov E-0578/04

Mihail Papayannakis Lagoa de Vassova E-0579/04

Bill Miller Regulamento (CE) n.° 1774/2002 que estabelece regras
sanitárias relativas aos subprodutos animais não
destinados ao consumo humano

E-0580/04

Glyn Ford Relações entre os órgãos de comunicação social e as
empresas de gravação

E-0581/04

Richard Corbett Aplicação da Norma Internacional de Contabilidade IAS
32 às cooperativas

E-0582/04

Nirj Deva Ajuda financeira ao Zimbabué E-0583/04

Nirj Deva Ajuda financeira ao Zimbabué E-0584/04

Bill Miller Conversações da OMC em Cancun e Genebra E-0585/04

Bill Newton Dunn Passaporte para cavalos E-0586/04

Joan Vallvé Sede da Agência Europeia para a Segurança Alimentar E-0587/04

Antonio Tajani, Giuseppe Gargani
e Stefano Zappalà

Nomeação e promoção de altos funcionários na Comissão
Europeia

E-0588/04

Camilo Nogueira Román Ampliação do aeroporto da capital política e
administrativa espanhola. Utilização do financiamento do
Fundo de Coesão destinado ao Estado espanhol em infra-
estruturas em Madrid

E-0589/04

Camilo Nogueira Román O assassinato do ex-presidente da Chechénia Selimjam
Iandarbiev

E-0590/04

Camilo Nogueira Román O acordo  para a reunificação política de Chipre entre as
Comunidades grega e turca com a mediação do
Secretário-Geral da ONU

E-0591/04

Helle Thorning-Schmidt Ajudas estatais às explorações de criação de cavalos E-0592/04

Didier Rod Relatório do EIR sobre as indústrias extractivas destinado
ao Banco Mundial

P-0593/04

Nuala Ahern Plutónio de Sellafield na dentição das crianças E-0594/04

Christopher Huhne Prémios de corridas de cavalos na Grécia E-0595/04

Christopher Huhne Benefícios fiscais à criação de cavalos na Irlanda E-0596/04

Christopher Huhne Liberdade de circulação E-0597/04

Thierry Cornillet Cimeira União Europeia - África E-0598/04

Charles Tannock Terrorismo no Turquestão Oriental P-0599/04

Generoso Andria Compensações a dirigentes do sector do futebol amador P-0600/04



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS 17

Boletim 29.03.2004 - PT - PE 344.002

Avril Doyle Licenças de porte de armas E-0601/04

María Bergaz Conesa Avaliação global do grande projecto de derivação do rio
Ebro

E-0602/04

Saïd El Khadraoui Venda rápida de produtos alimentares E-0603/04

Saïd El Khadraoui Venda de produtos alimentares fora de prazo de validade E-0604/04

Albert Maat Seguimento da pergunta E-3005/02 sobre o sector europeu
da construção naval

E-0605/04

Camilo Nogueira Román Cumprimento do princípio de adicionalidade no
financiamento dos Fundos Estruturais e do Fundo de
Coesão pelo Governo do Estado espanhol

E-0606/04

Ilda Figueiredo Trabalho sazonal E-0607/04

Patricia McKenna Intenções políticas da Comissão em relação aos OGM P-0608/04

Ulrich Stockmann Sector aduaneiro e alargamento E-0609/04

Graham Watson Coudelarias irlandesas E-0610/04

Mario Borghezio Terrorismo: elaboração de uma directiva europeia que
preveja a presença de "xerifes do ar" a bordo do aviões

E-0611/04

Ilda Figueiredo Apoios para alunos de mestrado em Portugal E-0612/04

Glenys Kinnock Birmânia E-0613/04

Harlem Désir Encerramento do estabelecimento DHL de Blanc Mesnil
(França) que emprega 280 trabalhadores

E-0614/04

Jules Maaten O papel dos certificados no âmbito das normas de origem P-0615/04

Klaus Hänsch Atribuição de fundos comunitários E-0616/04

Anna Karamanou Decisão do Parlamento neerlandês de expulsar de
milhares de imigrantes

E-0617/04

Anna Karamanou Decisão do Parlamento neerlandês de expulsar de
milhares de imigrantes

E-0618/04

Alexandros Alavanos Prejuízos causados pelo mau tempo na Grécia E-0619/04

Concepció Ferrer Exportação de material militar, apresentado como material
de caça, para países africanos

E-0620/04

Karin Riis-Jørgensen Revisão das RTE-T P-0621/04

Karin Riis-Jørgensen Proibição de entrada na Rússia de uma jornalista
dinamarquesa

E-0622/04

Alexandros Alavanos Itinerários das companhias aéreas de países terceiros E-0623/04
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Marjo Matikainen-Kallström Direito anti-dumping sobre as importações de trutas arco-
íris originárias da Noruega e das Ilhas Faroé

E-0624/04

Mario Borghezio Violação grave do artigo 6º do Tratado UE pelo Estado
francês em caso de impedimento da candidatura de Jean-
Marie Le Pen

E-0625/04

Juan Ferrández Lezaun Projectos alternativos ao Plano Hidrológico Nacional
espanhol

P-0626/04

María Sornosa Martínez Incumprimento da legislação comunitária em matéria de
controlos veterinários fronteriços, em Espanha

E-0627/04

María Sornosa Martínez Irregularidades em matéria de documentação relativa às
autorizações para produtos provenientes de países
terceiros nos controlos fronteiriços espanhóis

E-0628/04

Wilhelm Piecyk, Gerhard Schmid e
Johannes Swoboda

Redes transeuropeias de transportes - Melhoria da
navegabilidade do Danúbio

E-0629/04

Antonios Trakatellis Ajuda oficial da União ao desenvolvimento: dotações dos
Estados-Membros, acções nos Balcãs e aplicação da
condicionalidade e das regras comunitárias

E-0630/04

Ioannis Marinos Suspensão da bonificação do juro para as regiões
fronteiriças da Grécia

E-0631/04

Marco Cappato Greve da fome do jornalista tunisino Abdallah Zouari E-0632/04

Saïd El Khadraoui Integração da Comissão em Bruxelas P-0633/04

Giovanni Procacci Possível infracção da República italiana P-0634/04

W.G. van Velzen Criação da Agência Europeia de Segurança das Redes e
dos Sistemas de Informação

P-0635/04

Cristiana Muscardini A Europa e o futuro do jovens E-0636/04

Toine Manders Contradições no Código Aduaneiro Comunitário (CAC) E-0637/04

W.G. van Velzen Proposta de decisão-quadro do Conselho relativa a
ataques contra os sistemas de informação - adopção pelo
Conselho

E-0638/04

Camilo Nogueira Román Torrentes de Mácara no rio Ulha (Galiza): perigo de
destruição de três rápidos de extraordinário valor por uma
barragem

E-0639/04

Camilo Nogueira Román Surpreendente presença do nome de organismos da União
como o OLAF em noticias confusas procedentes de
instituições de Israel a respeito do uso de fundos da UE
pelo Presidente de Palestina

E-0640/04
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Friedrich-Wilhelm Graefe zu
Baringdorf

Resultados dos testes relativos à presença de OGM em
sementes desde 2000

P-0641/04

Roberta Angelilli Riscos para a sobrevivência dos pequenos municípios
italianos

E-0642/04

Roberta Angelilli Actualização da pergunta relativa à suspeita de violação
das normas relativas à adjudicação de contratos pela
ATAC (Roma)

E-0643/04

Harald Ettl Algumas precisões à pergunta "Portabilidade dos direitos
à pensão complementar"

P-0644/04

Bill Newton Dunn Recomendações de peritos no sector JAI P-0645/04

Mario Mauro Massacre de Lira (Norte do Uganda) P-0646/04

María Bergaz Conesa Tratamento de águas residuais urbanas em Benidorm
(Alicante, Espanha)

E-0647/04

María Bergaz Conesa Transposição incorrecta da Directiva 89/391/CEE no
direito interno espanhol

E-0648/04

Esko Seppänen População romanichel na Eslováquia E-0649/04

Mauro Nobilia Supressão da distinção entre embalagens e resíduos de
embalagens e entre produtos e resíduos de produtos

E-0650/04

Philip Claeys A posição da língua francesa nas instituições europeias E-0651/04

Paulo Casaca Comissão contra regras elementares de segurança
marítima

E-0652/04

Elisabeth Jeggle Pergunta E-0760/03 - Condições de exploração das
unidades de incineração nos termos do Regulamento (CE)
Nº 1774/2002

P-0653/04

Reinhold Messner Eixo do Brenner P-0654/04

Robert Evans Direitos humanos na Argélia E-0655/04

John Bowis Unidades móveis de esterilização E-0656/04

Chris Davies Abastecimento de veículos automóveis com o combustível
errado

E-0657/04

Mario Mauro Massacres de Lira (Norte do Uganda) E-0658/04

Roger Helmer Financiamento das ONG e da sociedade civil - Convenção
Europeia

E-0659/04

Roger Helmer Financiamento das ONG E-0660/04

Alexander de Roo Contratos públicos no âmbito do tranvase Júcar-Vinalopó E-0661/04
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Erik Meijer Busca de normas uniformes e transparentes para a
avaliação do valor dos bens de instituições financeiras e
oposição entre EFR e IASB

E-0662/04

Samuli Pohjamo Medidas contra a concentração de lobos na Finlândia P-0663/04

Encarnación Redondo Jiménez Legislação sobre iogurtes P-0664/04

Gerhard Schmid Normas de segurança aplicáveis ao aperfeiçoamento de
imagens digitalizadas de notas bancárias

E-0665/04

Mihail Papayannakis Violação da legislação sobre ambiente E-0666/04

Proinsias De Rossa Reabertura do corredor ferroviário ocidental entre Sligo e
Cork, na Irlanda

E-0667/04

Proinsias De Rossa Não cooperação do Governo irlandês na investigação
Lough Ree

E-0668/04

Proinsias De Rossa Qualificações profissionais E-0669/04

Proinsias De Rossa Investigação da Comissão sobre as descargas de
hidrocarbonetos na Península de Poolberg, em Dublim

E-0670/04

Proinsias De Rossa Não notificação por parte da Irlanda das emissões de CO2
de novos veículos de passageiros

E-0671/04

Proinsias De Rossa Reconhecimento das qualificações profissionais dos
farmacêuticos

E-0672/04

Proinsias De Rossa Propinas do ensino superior para cidadãos da UE E-0673/04

Proinsias De Rossa Operações de transporte ferroviário de mercadorias da
Iarnrod Eireann

E-0674/04

Proinsias De Rossa Regulamentação relativa às transferências transfronteiras
de resíduos

E-0675/04

Proinsias De Rossa Carne de animais selvagens - atribuição de recursos E-0676/04

Proinsias De Rossa Carne de animais selvagens: gestão da vida selvagem nas
concessões para a exploração de madeira

E-0677/04

Proinsias De Rossa Carne de animais selvagens - Plano de Acção em Matéria
de Biodiversidade

E-0678/04

Proinsias De Rossa Carne de animais selvagens - controlos nas fronteiras E-0679/04

Proinsias De Rossa Carne de animais selvagens - transmissão de doenças E-0680/04

Proinsias De Rossa Carne de animais selvagens - avaliação da pobreza E-0681/04

Proinsias De Rossa Carne de animais selvagens: estratégias de
desenvolvimento

E-0682/04



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS 21

Boletim 29.03.2004 - PT - PE 344.002

Christopher Heaton-Harris Atestados médicos E-0683/04

Erik Meijer Parmalat e os estímulos neerlandeses para atrair empresas
estrangeiras com intenções desonestas, em consequência
de legislação fiscal divergente

E-0684/04

Erik Meijer Oposição entre uma política externa comum e o
tratamento diferente dos Estados-Membros da UE por
países terceiros, como os EUA e a Rússia

E-0685/04

Paulo Casaca Plataforma Europeia sobre o hidrogénio E-0686/04

Marcelino Oreja Arburúa Violação do princípio da livre circulação de mercadorias P-0687/04

Paulo Casaca Aplicação do número 3 do artigo 10º do Regulamento nº
1788/2003

P-0688/04

Harald Ettl Transposição da Directiva 2003/41/CE - Competência dos
Estados-Membros quanto à definição de planos de
pensões profissionais

E-0689/04

Stavros Xarchakos Denuncias de violação dos direitos de propriedade de
cooperativas de construção na Grécia

E-0690/04

Dominique Souchet Insecticidas sistémicos E-0691/04

Marco Cappato Violação da privacidade na cimeira mundial sobre a
sociedade da informação

E-0692/04

Johanna Boogerd-Quaak, Ieke van
den Burg e Joke Swiebel

Proposta de Directiva COM(2003) 657 e Directiva
86/378/CEE

E-0693/04

Paulo Casaca Auditoria à acção externa da Comissão E-0694/04

Paulo Casaca Cumprimento da legislação comunitária em contratos
financiados pelo FED

E-0695/04

Stavros Xarchakos Financiamento pelo programa "Cultura 2000" de livros ou
traduções de livros que glorificam políticas nacionalistas e
as suas práticas arbitrárias

E-0696/04

Bill Miller Auxílios estatais a cooperativas de crédito E-0697/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Conservas e azeite E-0698/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Conservas e azeite E-0699/04

Benedetto Della Vedova Utilização de recursos do Fundo Social Europeu para o
projecto "Edunet"

E-0700/04

Ilda Figueiredo Utilização das denominações "vintage" e "tawny" por
países terceiros

E-0701/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Plano de recuperação do alabote do Atlântico: medidas
extraordinárias a adoptar pela Comissão Europeia

P-0702/04
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Helena Torres Marques Contribuições dos Estados-Membros para o orçamento
comunitário

P-0703/04

Guido Sacconi Transporte de aves P-0704/04

Sebastiano Musumeci Criação de um observatório sobre o fenómeno do crime
organizado mafioso ou similar na União Europeia

P-0705/04

Jaime Valdivielso de Cué Vinho E-0706/04

Roberta Angelilli Criação de uma lixeira na reserva natural de Monte Catillo
em Tivoli

E-0707/04

Erik Meijer O desaparecimento das últimas fontes de rendimento da
população dos Roma na Eslováquia Oriental e as
pilhagens, os actos de violência e a migração daí
resultantes

E-0708/04

Pasqualina Napoletano Crise ALCATEL (Rieti) P-0709/04

Concepció Ferrer Anúncios de recrutamento comunitários para candidatos
de língua materna inglesa

E-0710/04

Ilda Figueiredo As especificidades das Regiões de Montanha e a política
comunitária

E-0711/04

Ilda Figueiredo O aumento da quota anual de açúcar para Portugal E-0712/04

Catherine Stihler Gestão do processo de avaliação dos riscos derivados do
zinco

P-0713/04

Antonio Di Pietro Conversão da central ENEL "Valdaglia Nord" de
Civitavecchia

P-0714/04

José García-Margallo y Marfil Aumento do IVA no sector dos citrinos na Polónia E-0715/04

Luis Berenguer Fuster e Anna
Terrón i Cusí

Alertas via rádio E-0716/04

Avril Doyle Doença de Johne E-0717/04

Jean-Maurice Dehousse A segurança nas sedes das instituições europeias E-0718/04

Ieke van den Burg Utilização de fundos de investigação e desenvolvimento
nos Países Baixos no quadro da estratégia de Lisboa

E-0719/04

Marjo Matikainen-Kallström Ajudas à exportação de aveia E-0720/04

Daniela Raschhofer Decreto Benes n° 33/1945 - Caso Hugo Salm P-0721/04

María Herranz García OCM do azeite P-0722/04

Sebastiano Musumeci Criação de um observatório sobre o fenómeno da
criminalidade organizada, mafiosa ou similar na União
Europeia

E-0723/04
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María Herranz García Regras de rotulagem do vinho E-0724/04

Daniela Raschhofer Adesão da Letónia E-0725/04

Roberta Angelilli Ajudas previstas para as organizações de produtores do
sector da pesca

E-0726/04

Roberta Angelilli Informações sobre a reserva de prémios para a Região do
Lácio (Itália)

E-0727/04

Roberta Angelilli Empresa Ansaldo-Breda: possibilidade de fiscalização dos
financiamentos outorgados pela UE

E-0728/04

Roberta Angelilli Reconhecimento profissional das Forças da Ordem E-0729/04

Roberta Angelilli Código Social de Conduta para as instituições de crédito E-0730/04

Roberta Angelilli Assistência familiar e social dos membros das Forças da
Ordem

E-0731/04

Ilda Figueiredo Construção de barragens no troço internacional do Rio
Minho

E-0732/04

Giuseppe Di Lello Finuoli Co-financiamento europeu da transvia "Gazzia-
Annuinziata" de Messina. Obra incluída no Programa
Operacional Plurifundo (POP 1994-1999)

P-0733/04

Philip Bushill-Matthews Segurança dos esquiadores e normalização P-0734/04

José García-Margallo y Marfil Financiamento de projectos de derivação de água da bacia
do rio Ebro para as zonas do leste e sul de Espanha

E-0735/04

José García-Margallo y Marfil Apoio às regiões que não serão incluídas no Objectivo 1
dos Fundos Estruturais devido ao chamado "efeito
estatístico"

E-0736/04

José García-Margallo y Marfil Participação dos estudantes no programa Erasmus E-0737/04

José García-Margallo y Marfil Regiões que deixarão de pertencer às zonas de Objectivo
1 do Fundos Estruturais

E-0738/04

José García-Margallo y Marfil Futura política regional da UE para as regiões
mediterrânicas mais periféricas

E-0739/04

José García-Margallo y Marfil Agência contra a Fraude Fiscal E-0740/04

José García-Margallo y Marfil Incentivos fiscais para o emprego E-0741/04

José García-Margallo y Marfil Impacto regional da Iniciativa Crescimento E-0742/04

José García-Margallo y Marfil Programa MEDA e regiões E-0743/04

José García-Margallo y Marfil Fomentar a participação das PME em projectos de
inovação e de I+D

E-0744/04

José García-Margallo y Marfil Reforçar o acesso das PME aos fundos de capital de risco E-0745/04
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José García-Margallo y Marfil Reforma das frutas e produtos hortícolas E-0746/04

José García-Margallo y Marfil Cláusula de salvaguarda sobre a importação de satsumas E-0747/04

José García-Margallo y Marfil Sinergia dos planos de financiamento europeus E-0748/04

Paul Rübig Introdução da focalização sectorial ("Sector Approach")
na cooperação da União Europeia para o desenvolvimento

E-0749/04

José García-Margallo y Marfil Possibilidade de registo das agências de notação na
Europa

E-0750/04

José García-Margallo y Marfil Racionalização da coordenação das políticas económicas
dos Estados-Membros pela Comissão Europeia

E-0751/04

José García-Margallo y Marfil Melhoria da imagem do euro e da União Europeia nos
países terceiros

E-0752/04

José García-Margallo y Marfil Promoção do papel internacional do euro nas transacções
dos países da zona euro com os países terceiros

E-0753/04

José García-Margallo y Marfil Criação de um eventual quadro jurídico europeu para os
"hedge funds"

E-0754/04

José García-Margallo y Marfil Estatísticas relativas ao índice harmonizado dos preços no
consumo na Europa

E-0755/04

José García-Margallo y Marfil Consequências da integração dos mercados financeiros
europeus à escala nacional e regional

E-0756/04

José García-Margallo y Marfil Reforço do papel dos operadores do mercado no processo
de integração dos mercados financeiros europeus

E-0757/04

José García-Margallo y Marfil A perda de confiança dos ... na sequência dos recentes
escândalos financeiros

E-0758/04

José García-Margallo y Marfil Quadro geral para assegurar a estabilidade dos mercados
financeiros europeus

E-0759/04

José García-Margallo y Marfil A aplicação do Plano de Acção para os Serviços
Financeiros (PASF) nos novos Estados-Membros

E-0760/04

José García-Margallo y Marfil Passaporte europeu e venda de produtos financeiros na
Europa

E-0761/04

José García-Margallo y Marfil Propostas da Comissão relativas ao seguimento a dar ao
Plano de Acção para os Serviços Financeiros

E-0762/04

José García-Margallo y Marfil Papel das autoridades públicas no período consecutivo ao
Plano de Acção para os Serviços Financeiros

E-0763/04

José García-Margallo y Marfil Utilização dos fundos de pré-adesão E-0764/04

José García-Margallo y Marfil As sociedades de rating e o acesso a informação
privilegiada

E-0765/04
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Giorgio Celli Financiamento da conduta de água Llubí-Crestaxt-
Pollença (Ilhas Baleares)

P-0766/04

Brian Crowley Plano de acção "eEuropa 2005" P-0767/04

Patsy Sörensen Extradição de criminosos de guerra para a Dinamarca P-0768/04

Giovanni Pittella Protecção dos edifícios públicos em zonas de alto risco
sísmico

P-0769/04

Seán Ó Neachtain Cidadania europeia P-0770/04

Caroline Lucas La Breña II - medidas compensatórias P-0771/04

Maurizio Turco Violação da liberdade de religião na Áustria E-0772/04

Maurizio Turco Violação da liberdade de religião na Bélgica E-0773/04

Maurizio Turco Violação da liberdade de religião em Chipre E-0774/04

Maurizio Turco Violação da liberdade de religião na Alemanha E-0775/04

Maurizio Turco Violação da liberdade de religião na Grécia E-0776/04

Maurizio Turco Violação da liberdade de religião na Hungria E-0777/04

Maurizio Turco Violação da liberdade de religião na Lituânia E-0778/04

Maurizio Turco Violação da liberdade de religião na Polónia E-0779/04

Maurizio Turco Violação da liberdade de religião no Reino Unido E-0780/04

Michl Ebner Liberalização do mercado da electricidade - concessões
para desvios de cursos de água

E-0781/04

Michl Ebner Liberalização do mercado da electricidade - normas
especiais de protecção

E-0782/04

James Nicholson Disposições a favor de crianças com deficiência mental na
Rússia

E-0783/04

Proinsias De Rossa Reunificação familiar E-0784/04

Proinsias De Rossa Expulsão de pais de cidadãos irlandeses/da UE E-0785/04

Proinsias De Rossa Cooperação policial e direitos humanos E-0786/04

Marianne Thyssen Problemas relacionados com a transposição para a
legislação nacional da Directiva 2002/2/CE relativa à
circulação de alimentos compostos para animais

E-0787/04

Giacomo Santini Importações de sulfato de cobre a preços de dumping P-0788/04

Cristiana Muscardini e outros Pirataria internacional do vinho - Modificação do
Regulamento CE nº 753/2002

E-0789/04
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Roberto Bigliardo Presença de dioxina perigosa na comuna de Acerra (NA)
Itália

E-0790/04

Alexander de Roo Atentados contra o Parque Natural da Ria Formosa
(Natura 2000)

E-0791/04

Jonas Sjöstedt Devolução de bens imobiliários pela Turquia E-0792/04

Marie-Françoise Duthu Conflito russo-checheno - Mediação da União Europeia
entre os Governos de Vladimir Putin e Aslan Maskhadov

P-0793/04

Paul Rübig Regulamento (CE) nº 141/2000 relativo aos
medicamentos órfãos

E-0794/04

Patricia McKenna Aluimento de terras no parque eólico de Derrybrien E-0795/04

Michel Hansenne Segurança nos elevadores E-0796/04

Ria Oomen-Ruijten Financiamento de estudos e livre circulação de  pessoas E-0797/04

Mihail Papayannakis A cidade de Amfilochía e a Convenção Ramsar E-0798/04

Baroness Sarah Ludford Implementação da Directiva 2000/78/CE no Reino Unido P-0799/04

María Bergaz Conesa Hospital "Doctor Moliner da Serra" (Valência) e
tratamento de águas residuais

E-0800/04

Monica Frassoni Caça em derrogação e protecção das aves selvagens na
Sardenha

E-0801/04

Jan Mulder Concorrência desleal provocada por grandes diferenças
nas tarifas de eliminação de animais mortos e de resíduos
de matadouros

E-0802/04

Markus Ferber Pedido de subvenção apresentado pelo Sr. Doriano
Cataffo

E-0803/04

Graham Watson União Internacional das Telecomunicações E-0804/04

Graham Watson União Internacional das Telecomunicações E-0805/04

Antonio Di Pietro Lei Tremonti - Mediaset E-0806/04

Erik Meijer Falta de validade de um brevet de piloto de aviação civil
em caso da sua utilização num outro Estado-Membro ou
de revisão das regras que regem as licenças ATPL

E-0807/04

Erik Meijer Garantias às vítimas de desatenção e mesmo de
negligência aquando da avaliação de diplomas obtidos
noutros Estados-Membros a fim de poderem ainda
beneficiar dos mesmos direitos

E-0808/04

Ian Hudghton Antenas de equipamento de rádio terrestre com recursos
partilhados

P-0809/04
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José Ribeiro e Castro Moçambique - Nampula - assassinato de missionária P-0810/04

Enrique Monsonís Domingo e Joan
Vallvé

Pragas nos citrinos E-0811/04

María Sornosa Martínez Violação da legislação europeia em matéria de produtos
fitossanitários no caso "Abac" (Valência)

E-0812/04

Johanna Boogerd-Quaak Pagamentos agro-ambientais E-0813/04

Richard Corbett e Linda McAvan A comunidade muçulmana Ahmadi no Bangladesh E-0814/04

Charles Tannock Detenção em massa de cristãos evangélicos eritreus E-0815/04

Stefano Zappalà Reconhecimento de um diploma E-0816/04

Stefano Zappalà Taxa alfandegária paga na Finlândia E-0817/04

Alexander de Roo Deposição de lamas de dragagem na região dos Ingensche
Waarden

E-0818/04

Paulo Casaca Escola Europa de Amesterdão E-0819/04

Ilda Figueiredo Agricultura - Negociações no quadro da OMC E-0820/04

Ilda Figueiredo A assinatura do acordo de Agadir E-0821/04

María Sornosa Martínez Distorção da concorrência por parte da Polónia
relativamente a outros produtos UE

P-0822/04

Emmanouil Bakopoulos Reconhecimento de diplomas e recusa de emprego P-0823/04

Alexander de Roo Vacinação dos animais de companhia P-0824/04

Paulo Casaca Parecer do Serviço Jurídico do Conselho questionado pela
Comissão Europeia

P-0825/04

José Ribeiro e Castro Moçambique - Nampula - assassinato de missionária E-0826/04

María Sornosa Martínez e Bárbara
Dührkop Dührkop

Alargamento do aeroporto de San Sebastián E-0827/04

Mario Mauro Parmatour: sector turístico e propriedade da família Tanzi,
envolvido no colapso financeiro da Parmalat

E-0828/04

Mario Mauro Parmatour: sector turístico e propriedade da família Tanzi,
envolvido no colapso financeiro da Parmalat

E-0829/04

Alexander de Roo Vacinação dos animais de companhia E-0830/04

Ilda Figueiredo Instalação do Radar no Pico do Areeiro - Estudo de
Incidências Ambientais

E-0831/04
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Anne Ferreira, Ioannis Souladakis
e Catherine Stihler

Intérpretes de linguagem gestual e espectadores com
problemas auditivos

E-0832/04

Catherine Stihler Taxa de IVA de 0% ou 5% sobre todos os "livros-audio" E-0833/04

Olivier Dupuis Nove anos de prisão pela cedência de 0,5 gramas de
metadona na Rússia

E-0834/04

Antonio Di Pietro Modificação do regulamento sobre a rotulagem dos
vinhos

E-0835/04
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PERÍODO DE PERGUNTAS

PERÍODO DE PERGUNTAS (B5-0066/04)  9 e 10 de Março de 2004

20 perguntas (nos termos do artigo 43° do Regimento)

Autor Objecto N°

PERGUNTAS AO CONSELHO

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

O perigo de uma União Europeia a duas velocidades H-0068/04

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Feira do Livro em Cuba H-0071/04

Marco CAPPATO Ensaios do sistema CAPPS II (Computer Assisted Passenger
Pre-Screening System) e violação da legislação comunitária
em matéria de privacidade e de protecção de dados

H-0075/04

Patricia McKENNA Manutenção do embargo de armas da UE à China H-0077/04

Bernd POSSELT Tráfico de seres humanos e prostituição forçada H-0079/04

Luisa MORGANTINI Restrições à entrada nos territórios palestinianos H-0082/04

Seán Ó NEACHTAIN Estatuto de língua oficial para o irlandês H-0084/04

Nuala AHERN Exportação de material e armas nucleares para o Paquistão H-0085/04

PERGUNTAS Á COMISSÃO

Neil MacCORMICK Eventual abuso de posição dominante H-0067/04

Bill NEWTON DUNN Igualdade de tratamento, em toda a União, de suspeitos alvo
de acusação

H-0090/04
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PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO

Sr. FISCHLER

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

O sector das pescas da Galiza e a Agência Comunitária de
Controlo das Pescas

H-0069/04

Paulo CASACA Medidas de emergência para parar a delapidação de recursos
nas águas dos Açores

H-0072/04

María IZQUIERDO ROJO Reconhecimento da realidade produtiva espanhola no âmbito
da próxima OCM do azeite

H-0091/04

Carlos LAGE Uso de determinadas denominações tradicionais de vinho por
países terceiros

H-0121/04

Richard HOWITT Revisão intercalar do regime aplicável ao açúcar H-0126/04

Sra. WALLSTRÖM

Marie ISLER BÉGUIN Prejuízos humanos e financeiros causados pela poluição na
UE alargada

H-0065/04

María BERGAZ CONESA Linha eléctrica em Redes, Parque Natural e Reserva da
Biosfera (Astúrias, Espanha)

H-0066/04

Patricia McKENNA Notificações formais em matéria de ambiente H-0078/04

James FITZSIMONS Conferência das Nações Unidas sobre as alterações climáticas H-0089/04

Robert EVANS Caça aos troféus H-0092/04
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RESUMO DO PERÍODO DE PERGUNTAS
MARÇO DE 2004

Instituição
Número de
perguntas
apresent.

Perguntas
tratadas

em sessão

Perguntas
com

resposta
escrita

Perguntas
complemen-tares

Perguntas
caducas

(ausência
de autor)

Perguntas
retiradas
pelo autor

Perguntas já
previstas na

O.D.

Representantes
das

Instituições

Conselho 26 8 18 11 0 0 0 ROCHE

Comissão 40 12 24 9 4 0 0 FISCHLER
VITORINO
WALLSTRÖM

Total 66 20 42 20 4
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

1/2004 340.817 Richard HOWITT, Mario
MANTOVANI, Elizabeth LYNNE,
Patricia McKENNA e Ilda
FIGUEIREDO

Direitos dos surdos-cegos
12.01/2004 12.04.2004 240

2/2004 340.908 Marie Anne ISLER BÉGUIN Estado de insegurança ambiental na UE e no mundo 12.01.2004 12.04.2004 29

3/2004 341.129 Philip CLAEYS e Koenraad DILLEN Ausência de reacção do Governo sul-africano aos
ataques e homicídios de que são vítimas agricultores
brancos

12.01.2004 12.04.2004 17

                                                     
1 Situação em  11.03.2004
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No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

4/2004 341.430 Hiltrud BREYER, Alexandre de ROO,
Marie Anne ISLER BÉGUIN, Paul
LANNOYE et Caroline LUCAS

Ruído proveniente dos aeroportos
26.01.2004 26.04.2004 33

5/2004 341.531 Claude MORAES, Stephen HUGHES,
Imelda READ, Marie-Hélène GILLIG
et Alejandro CERCAS

Externalização de postos de trablaho europeus
deslocando-os-para a Ásia, a África e a América do Sul

04.02.2004 04.05.2004 43

6/2004 342.099 Piia-Noora KAUPPI, Sarah
LUDFORD, Johannes SWOBODA et
Nelly MAES

Plena e igual participação dos romanichéis na "Europa
em expansão"

09.02.2004 09.05.2004 38

7/2004 342.101 Ward BEYSEN Adiamento do alargamento da União Europeia 09.02.2004 09.05.2004 6
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No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

8/2004 342.102 Phlip CLAYES, Koenraad DILLEN,
Bruno GOLLNISCH et Mario
BORGHEZIO

Organização de uma conferência multifisciplinar
europeia sobre dografia, envelhecimento e a identidade
europeia

09.02.2004 09.05.2004 9

9/2004 342.103 Marie Anne ISLER BÉGUIN et Jean
LAMBERT

Estatuto comunitário de refugiado ecológico 09.02.2004 09.05.2004 17

10/2004 342.304 Mario BORGHEZIO Ressarcimento das vítimas do comunismo na Ístria, na
Dalmácia e na Venezia-Giuliae

11.02.2004 11.05.2004 15

11/2004 342.557 Marie-Thérèse HERMANGE, Marie-
Hélène GILLIG, Joseph DAUL,
Giorgio LISI et Georges GAROT

Abastecimento das associações caritativas autorizadas
a executar o Programa Comunitário de Ajuda
Alimentar a Carenciados

20.02.2004 20.05.2004 73

12/2004 342.558 Thierry CORNILLET, Monica
FRASSONI, Jo LEINEN, Mariotto
SEGNI et Diana WALLIS

Organização de um debate sobre a adopção de um
Tratado Constitucional

20.02.2004 20.05.2004 107
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No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

13/2004 342.559 Gary TITLEY, Richard CORBETT,
Martin SCHULZ et Olivier
DUHAMEL

60º aniversário do desembarque na Normandia 20.02.2004 20.05.2004 31

14/2004 342.561 Robert EVANS, Alima
BOUMEDIENE-THIERY, Neena
GILL et Olle SCHMIDT

Direitos e as Liberdades Religiosas na França e na
união Europeia

20.02.2004 20.05.2004 30

15/2004 342.763 Philip BUSHILL-MATTHEWS,
Bashir KHANBHAI et Nirj DEVA

Liberdade religiosa 23.02.2004 23.05.2004 15

17/2004 342.865 Glenys KINNOCK, Michael
GAHLER, Johan Van HECKE, Nelly
MAES et Pernille FRAHM

Reforço dos controlos da UE relativamente à
exportação de armas e os esforços a favor de um
Tratado Internacional do Comércio de Armas

25.02.2004 25.05.2004 36

18/2004 343.701 Anne Van LANCKER, Jan DHAENE,
Säid El KHADRAOUI et Nelly MAES

Poluição sonora causada pelos aeroportos 10.03.2004 10.06.2004 16
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NOMEAÇÃO DE RELATORES                       (Competência : F = Fundo/ P = Parecer)

Nome Objecto Comissão Data Doc.

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Fundo Europeu para os Refugiados BUDG (P) 09.03.04 C5-0096/04

PITTELLA
(PSE)

3º Relatório sobre a Coesão: Fundos
Estruturais após 2006

BUDG (P) 09.03.04 C5-0092/04

VIRRANKOSKI
(ELDR)

Programa comunitário plurianual
destinado a tornar os conteúdos digitais
na Europa mais acessíveis

BUDG (P) 09.03.04 C5-0082/04

Grupo
PPE-DE

Estabelecimento de um Sistema de
Informação sobre Vistos (VIS)

BUDG (P) 09.03.04 C5-0098/04

Grupo
PPE-DE

Estatísticas sobre a formação profissional
nas empresas

BUDG (P) 09.03.04 C5-0083/04

Grupo
PSE

Cooperação CE/América Latina e Ásia:
ajuda às populações desenraizadas após
2004 (modif. regul.)

BUDG (P) 09.03.04 C5-0097/04

WYNN
(PSE)

Comunicação sobre um quadro político
global para as próximas Perspectivas
Financeiras após 2006

BUDG (F) 09.03.04 C5-0089/04

WYNN
(PSE)

Fundo de solidariedade da União:
mobilização para catástrofes naturais,
orçamento geral 2004

BUDG (F) 09.03.04 C5-0134/04

JACKSON
(PPE-DE)

Modificação da Directiva 2001/113
relativa aos doces e geleias de frutos e
citrinadas

ENVI (F) 16.03.04 C5-0128/04

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Disposições técnicas aplicáveis à
protecção dos veículos automóveis contra
uma utilização não autorizada

ITRE (F) 18.03.04

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Indústria automóvel: homologação de
pneumáticos no que diz respeito ao ruído
de rolamento. Regulamento

ITRE (F) 18.03.04 C5-0107/04
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Disposições técnicas aplicáveis ao
comportamento ao fogo de materiais
utilizados na construção do interior de
determinad

ITRE (F) 18.03.04 C5-0106/04

FIGUEIREDO
(GUE/NGL)

Protecção dos recifes de coral de
profundidade dos efeitos do arrasto em
determinadas zonas do Oceano Atlântico

PECH (F) 17.03.04 C5-0074/04
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO

Relatórios e comunicações

Assunto Competência Doc.

Documento de trabalho dos serviços da Comissão: A contribuição do
ecrã largo e da alta definição para a implantação global da televisão
digital

CULT
ITRE

SEC (04) 46
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a
evolução das despesas do FEOGA-Garantia - Sistema de alerta nº
12/2003

AGRI
CONT

SEC (04) 65
final

Plano de acção Plano de acção da Comissão na sequência das
recomendações do Tribunal de Contas no seu relatório anual relativo
ao exercício de 2002

CONT SEC (04) 79
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões:
Regulamentação e mercados das comunicações electrónicas
europeias em 2003 - elatório sobre a aplicação do pacote
regulamentar das comunicações electrónicas na UE

ITRE COM (03) 715
final

Relatório da Comissão: Fundação Europeia para a Formação:
Relatório Anual 2002

EMPL COM (03) 809
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
actualização semestral do painel de avaliação para exame dos
progressos realizados na criação de um espaço "de liberdade, de
segurança e de justiça" na União Europeia (segundo semestre de
2003)

LIBE COM (03) 812
final

omunicação da Comissão que estabelece orientações destinadas aos
Estados-Membros com vista à aplicação dos critérios enumerados no
anexo III da Directiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 13 de Outubro de 2003, relativa à criação de um regime
de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa na
Comunidade e que altera a Directiva 96/61/CE do Conselho, e
descreve as circunstâncias em que se considera provada a existência
de um caso de força maior

ECON
ITRE
JURI
ENVI

COM (03) 830
final
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Assunto Competência Doc.

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a
utilização de castas de videira interespecíficas aptas ao fabrico de
vinhos de qualidade produzidos em regiões determinadas

ENVI
AGRI

COM (03) 838
final

Comunicação da Comissão: Comunicação interpretativa da Comissão
sobre as importações paralelas de especialidades farmacêuticas cuja
colocação no mercado foi já autorizada

ENVI
ITRE
JURI

COM (03) 839
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões que
estabelece as directrizes para a segunda fase da iniciativa comunitária
EQUAL relativa à cooperação transnacional para a promoção de
novas práticas de luta contra todas as formas de discriminação e
desigualdade no mercado do trabalho ?Livre circulação de boas
ideias?

FEMM
EMPL

COM (03) 840
final

Relatório da Comissão: relatório geral sobre a assistência de pré-
adesão (PHARE - ISPA - SAPARD) em 2002

AGRI
ENVI
ITRE
AFET

COM (03) 844
final

Relatório da Comissão: sobre a aplicação da Directiva 92/43/CEE
relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora
selvagens

ENVI COM (03) 845
final

Comissão das Comunidades Europeias: A situação da agricultura na
União Europeia - Relatório 2002 - Publicado em relação com o
relatório general sobre a actividade da União Europeia - 2002

RETT
AGRI

COM (03) 852
final

Comunicação da Comissão: a Europa e a investigação fundamental ITRE COM (04) 9
final

 decisão do Conselhon que autoriza a colocação no mercado de milho
doce derivado de milho geneticamente modificado da linhagem Bt11
como novo alimento ou novo ingrediente alimentar nos termos do
Regulamento (CE) n.º 258/97 do Parlamento Europeu e do Conselho

AGRI
ENVI

COM (04) 10
final

Relatório da Comissão à Autoridade Orçamental sobre as garantias
cobertas pelo Orçamento Geral - situação em 30 de Junho de 2003

AFET
ITRE

BUDG

COM (04) 12
final

Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões:
Relatório sobre o seguimento da Recomendação do Parlamento
Europeu e do Conselho de 10 de Julho de 2001 sobre a mobilidade
na Comunidade de estudantes, formandos, voluntários, docentes e
formadores

EMPL
ITRE
CULT

COM (04) 21
final
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Assunto Competência Doc.

Comunicação da Comissão ao Conselho: Projecto de Relatório
Conjunto sobre o Emprego 2003/2004

ECON
EMPL

COM (04) 24
final

Comunicação da Comissão: Balanço da aplicação na Comissão da
gestão baseada em actividades em 2002, incluindo clarificação da
metodologia para elaboração dos Relatórios Anuais de Actividades

ENVI
ITRE
JURI
LIBE

COM (04) 28
final

Relatório da Comissão: Conselho Europeu da primavera - concretizar
Lisboa - Reformas Para A Uniäo Alargada

EMPL
ENVI
ITRE

ECON

COM (04) 29
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao
Comité das Regiões: Relatório sobre a aplicação dos programas
comunitários Caleidoscópio, Ariane e Rafael

CULT COM (04) 33
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
Promoção de Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável:
Plano de Acção sobre Tecnologias Ambientais da União Europeia

ITRE
ENVI

COM (04) 38
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
Comunicação sobre o desenvolvimento futuro da Iniciativa da UE
relativa à Água e as modalidades de criação de uma Facilidade para a
Água destinada aos países ACP

DEVE COM (04) 43
final
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

22/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre os recentes acontecimentos no Zimbabué

Bruxelas, 10 de Fevereiro de 2004

A União Europeia manifesta a sua condenação face às notícias da violenta repressão de uma manifestação
pacífica organizada pela Assembleia Nacional Constitucional a 4 de Fevereiro de 2004, em Harare.

Neste contexto, a União Europeia lamenta profundamente o facto de um grande número de participantes na
referida manifestação terem sido atacados e detidos. A UE condena em especial a detenção e os maus tratos
de que foi vítima Lovemore Madhuku, Presidente da Assembleia Nacional Constitucional.

A União Europeia apela ao Governo do Zimbabué para que tome todas as medidas que se impõem para
garantir o respeito pelos direitos dos seus cidadãos à liberdade de expressão, associação e reunião pacífica.

Chipre, a Eslovénia, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, Malta, a Polónia, a República Checa e a
República Eslovaca – países aderentes –, a Bulgária, a Roménia e a Turquia – países candidatos –, a Albânia,
a Antiga República Jugoslava da Macedónia, a Bósnia e Herzegovina, a Croácia e a Sérvia e Montenegro –
países do Processo de Estabilização e de Associação e potenciais candidatos – e os países da EFTA membros
do Espaço Económico Europeu subscrevem igualmente a presente declaração.

_______________
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COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

REUNIÃO PLENÁRIA
DE 25 E 26 FEVEREIRO DE 2004

SÍNTESE DOS PARECERES ADOPTADOS

Os pareceres do CESE podem ser consultados na íntegra e nas 11 línguas oficiais no
sítio Internet do CESE, cujo endereço é o seguinte:

http://www.esc.eu.int (rubrica "Documentos")

 
 

A reunião plenária contou com a presença de Loyola de PALACIO, vice-presidente da
Comissão, que apresentou o programa de trabalho da Comissão e se pronunciou sobre as relações entre a
Comissão e o Comité Económico e Social Europeu.
 
1. COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS ECONÓMICA E SOCIAL

•  Política orçamental e tipo de investimento
– Relatora: S. FLORIO (Trabalhadores – IT)

– Referência: parecer de iniciativa – CESE 322/2004

– Pontos principais:

O Comité reafirma que o Pacto deve ser apoiado por políticas com alvos bem definidos, não
só de controlo da inflação, de ajustamento e de restrição do débito, mas também propiciadoras do aumento
da procura interna e dos investimentos públicos e privados.

As políticas em prol do emprego deveriam ser um dos critérios fundamentais da avaliação
do crescimento económico.

O Pacto de Estabilidade deve ser secundado por uma vasta campanha de informação, que
envolva directamente também os níveis intermédios da sociedade.

Na opinião do Comité, seria oportuno rever a definição de "circunstâncias excepcionais"
previstas no Pacto e que autorizam a superar o limiar de 3%, com o fito de dar mais fôlego às economias em
dificuldades ou que registaram um crescimento anual negativo.

Repensar uma gestão diferente do Pacto implica a reconsideração de uma estratégia comum
de crescimento para a União, que também deverá ser realizada através da política fiscal. Para o efeito, o
Comité insiste na importância de flexibilidade suficiente na avaliação de desvios à regra do "close to
balance" para possibilitar investimentos em actividades que são favoráveis ao crescimento.

http://www.cese.europa.eu
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O Comité entende que se deveria considerar os investimentos estratégicos e os que se
destinam ao crescimento como não contabilizáveis no défice orçamental e prever que seja o Conselho a
definir em consenso com a Comissão o que se entende por "investimentos estratégicos".

Convinha, por último, procurar harmonizar os critérios dos regimes fiscais por forma a que
os princípios de equidade, de proporcionalidade e de eficácia sejam respeitados por todos, controlados
também ao nível europeu e apoiados pelos cidadãos europeus.

– Contacto: Roberto PIETRASANTA
(Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  Medidas de apoio ao emprego
– Relatora: R. HORNUNG-DRAUS (Empregadores – DE)
– Co-relator: P. GREIF (Trabalhadores – AT)
– Referência:  parecer de iniciativa – CESE 325/2004

 
– Pontos principais:

 
 O CESE congratula-se com o relatório do Grupo de Missão, presidido por Wim KOK, que
faz uma análise muito equilibrada dos actuais desafios em matéria de política de emprego. O relatório chama
claramente a atenção dos Estados-Membros para a urgência de empreender reformas.
 
 O método do Grupo de Missão, que consiste na utilização da avaliação comparativa e na
apresentação de "boas práticas" para incentivar, de uma forma concreta, a melhoria das medidas de apoio ao
emprego, merece acolhimento favorável.
 
 O CESE regozija-se com o facto de o Grupo de Missão ter igualmente analisado a questão
da aplicação das reformas propostas. Não raras vezes, é justamente neste domínio que importa desenvolver
maiores esforços. Mais do que nunca, é necessário convencer a opinião pública de que, através de reformas
estruturais adequadas e equilibradas no plano económico e social, é possível reforçar a Europa e melhorar a
situação do mercado de trabalho.
 
 Todavia, diversos aspectos do relatório do Grupo de Missão suscitam críticas por parte do
CESE:
 
•  teria sido desejável que, em alguns casos, o Grupo de Missão tivesse examinado de forma mais

aprofundada os desafios que se colocam em matéria de política de emprego, por exemplo, através de
uma maior focalização na transmissão de capacidades científicas e competências sociais fundamentais
ou da redução dos obstáculos a uma gestão empresarial bem sucedida;

•  não se valoriza suficientemente o facto de o êxito da política de emprego exigir não somente medidas
estruturais no mercado de trabalho, mas também  uma política macroeconómica orientada para o
crescimento e o emprego;

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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•  a importante questão da promoção de uma integração duradoura dos jovens no mercado de trabalho não
foi abordada de forma suficientemente pormenorizada. Além disso, o relatório não analisa,
paralelamente ao papel incontestável dos parceiros sociais nesta matéria, a importância de organizações
sociais como as ONG, associações caritativas e instituições de apoio aos desempregados e aos grupos
marginalizados;

•  no âmbito dos investimentos em capital humano, é proposta uma contribuição obrigatória por parte de
todas as empresas, imposta por lei, como uma das possíveis soluções para a repartição de custos entre os
empregadores; dadas as especificidades nacionais, coloca-se, todavia, a questão de saber se tal
abordagem é a forma correcta de promover os investimentos em capital humano em todos os
Estados-Membros; em parte, seria desejável promover o desenvolvimento dos "pools" e fundos
voluntários, não esquecendo os acordos entre os parceiros sociais, por exemplo, ao nível local, regional,
sectorial e nacional, para que, sobretudo as PME, pudessem reforçar os seus investimentos em capital
humano;

•  enquanto que, nos capítulos temáticos, se conseguiu alcançar o equilíbrio entre a promoção da
flexibilidade e a segurança no mercado de trabalho, fica-se  longe desse equilíbrio no quinto e último
capítulo em particular (relativo à governança), em detrimento da segurança que um mercado de trabalho
flexível exige;

•  não é abordada a questão da influência da legislação da UE na actual situação do emprego;

•  não se trata de forma satisfatória a questão da relação entre as medidas activas de promoção do emprego
que o relatório reclama – que implicam custos adicionais para o sector público – e a necessidade de
aplicar essas reformas no quadro das limitações orçamentais decorrentes do Pacto de Estabilidade e
Crescimento.

A evolução do emprego é um tema central para o CESE, que a acompanhará com toda a
atenção e de uma forma activa. O CESE espera que as observações acima formuladas sejam tidas em conta
nos ulteriores debates sobre a matéria.

Neste contexto, o CESE reafirma a sua convicção, expressa por diversas vezes, de que a
realização deste objectivo passa, sobretudo, por uma forte participação dos parceiros sociais, com autonomia,
a todos os níveis e em todas as fases da estratégia europeia de emprego, da elaboração à avaliação, passando
pela aplicação, bem como pela participação dos parlamentos nacionais nos procedimentos nacionais
correspondentes. Para que tal seja possível, é necessário adaptar os calendários previstos em conformidade.
– Contacto: Stefania BARBESTA

(Tel.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
2. INVESTIGAÇÃO

•  Investigadores no Espaço Europeu da Investigação
– Relator: G. WOLF (Actividades diversas – DE)

– Referência: COM(2003) 436 final – CESE 305/2004

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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– Pontos principais:

O Comité apoia as ideias expressas na Comunicação da Comissão.

Mais detidamente, o Comité aduz comentários sobre:

o Capital humano
o Investigação profissional
o Situação contratual dos investigadores
o Recursos adequados e isentos de interferências políticas
o Êxodo de jovens investigadores
o Aumento, até 3% do PIB, dos investimentos em investigação
o "Carta Europeia do Investigador"
o "Código de Conduta para a Contratação dos Investigadores"
o Directrizes da política de investigação e objectivos de Lisboa
o Perspectivas profissionais para investigadores
o Sector académico e indústria
o Existência de vários organismos verticais e horizontais paralelos.

– Contacto: Nemesio MARTINEZ
 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
 

•  Investigação fundamental
– Relator: G. WOLF (Actividades diversas – DE)

– Referência: COM(2004) 9 final – CESE 319/2004

– Pontos principais:

O Comité apoia expressamente o objectivo da Comissão de garantir à investigação
fundamental apoio adequado e sistemático a nível da UE, mobilizando, para o efeito, recursos orçamentais
suficientes e instrumentos administrativos simples e adequados.
 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

3. ENERGIA

•  Energia Nuclear – electricidade
– Relator: C. CAMBUS (Trabalhadores – FR)

 
– Referência: parecer de iniciativa – CESE 317/2004

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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– Pontos principais:

– A energia nuclear produz uma parte importante da electricidade da UE (35%). Contribui
consideravelmente para a segurança do aprovisionamento e para a redução da dependência energética da
União. Contribui, por isso, de forma considerável para a realização dos objectivos de Quioto.

– Assegura preços de produção estáveis, contribuindo, assim, para a estabilidade dos preços na União e
para a segurança sobre as perspectivas económicas.

– As energias renováveis, cujo desenvolvimento é desejável e é encorajado pela União não bastam para, no
final da vida útil das actuais instalações nucleares, responder simultaneamente à sua substituição e ao
aumento da procura de electricidade.

– O controlo da procura de energia contribuirá certamente para reduzir a intensidade energética das
actividades humanas (economia e vida privada), mas não aduz qualquer argumento determinante em prol
da paragem da produção da energia nuclear, pois, devido às quantidades em causa, deverá incidir
prioritariamente sobre outras utilizações que não a electricidade, tais como os transportes.

– As questões suscitadas pela energia nuclear são: a segurança, a protecção contra os efeitos fisiológicos
das radiações ionizantes e os resíduos e combustíveis usados. As duas primeiras  foram já objecto de
respostas técnicas e regulamentares que, com o tempo, evoluirão.

– Alguns Estados-Membros têm feito muitos progressos no sentido de resolver a questão dos resíduos.
Dois países (Finlândia e Suécia) já escolheram a solução e mesmo o local; outros (França e Espanha)
adoptaram soluções para os produtos de fraca actividade e prosseguem as investigações em relação aos
resíduos com maior radioactividade.

– Tendo em conta os elementos do seu parecer e respectivas conclusões, o Comité considera, tal como o
Livro Verde o havia referido, que a energia nuclear deveria  constituir uma das vertentes de uma política
energética diversificada, equilibrada, económica e sustentável para a UE.

– O Comité sugere que, dando continuidade ao presente parecer, se preveja e se leve a cabo um esforço de
informação sobre os verdadeiros desafios que se colocam à indústria nuclear – segurança do
aprovisionamento, não emissão de CO2, preços competitivos, segurança e gestão dos combustíveis
usados –, de modo a permitir à sociedade civil organizada analisar de forma crítica o conteúdo dos
debates que lhe são propostos sobres estas questões.

 
– Contacto: Siegfried JANTSCHER
 (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)

mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
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4. POLÍTICA AGRÍCOLA E DESENVOLVIMENTO RURAL
 
•  Reforma dos sectores do tabaco, do algodão, do lúpulo e do azeite (alteração do

Regulamento (CE) nº 1782/2003)
– Relator: F. MORALEDA QUÍLEZ (Actividades diversas – ES)
– Co-relatores: C. FAKAS (Actividades diversas – EL)

 A. KIENLE (Empregadores – DE)
 M. L. SANTIAGO (Empregadores – PT)
 
– Referência: COM(2003) 698 final – 2003/0278 CNS – CESE 323/2004

– Pontos principais:

No entender do CESE, a dissociação das ajudas nos sectores em questão, nas formas
propostas, acarretaria uma série de problemas, nomeadamente pondo em risco a manutenção da produção em
certas regiões que já acusam elevados índices de desemprego. O CESE considera necessário fazer análises
específicas, por sector e por região, sobre os possíveis efeitos dos diferentes graus de dissociação das ajudas
(sobre o mercado, o território, o emprego, o ambiente, etc.) antes de se proceder a qualquer alteração dos
actuais regimes. O CESE entende que a possibilidade deixada aos Estados-Membros pelo Regulamento (CE)
nº 1782/2003 de estabelecer a entrada em vigor do novo regime de ajudas entre 2005 e 2007 deve ser mais
flexibilizada em linha com os restantes sectores em que se apliquem disposições semelhantes, a fim de deixar
aos Estados-Membros suficiente margem de manobra para executar as reformas previstas.

No que se refere ao algodão, o CESE não partilha da posição da Comissão e não concorda
com a sua previsão de que as superfícies cultivadas não diminuirão. O CESE considera que os princípios da
abertura comercial total e da dissociação das ajudas não podem ser bem sucedidos num sector como o do
algodão.

No tocante ao azeite, o CESE sublinha o risco de abandono da produção, que é contrário ao
objectivo principal de qualquer reforma de OCM, em especial quando ela se localiza nalgumas das regiões
mais desfavorecidas da União, e se refere à cultura que maior dependência tem relativamente ao factor mão
de obra.

Em relação ao tabaco, o CESE destaca que se a produção comunitária de tabaco
desaparecesse, o mesmo sucederia ao tabaco com menor índice de resíduos fitossanitários do mundo e ao que
é produzido de forma mais sustentável (do ponto de vista ambiental). Além disso, na opinião do CESE, para
esta cultura não se afigura nenhuma alternativa agrícola economicamente viável, que, neste momento, seja
capaz, por si só, de gerar os mesmos postos de trabalho e, por conseguinte, de fixar a população no meio
rural, como o faz actualmente o tabaco.

No referente ao lúpulo, o CESE considera que a percentagem de dissociação do sector do
lúpulo deveria passar dos 25% inicialmente propostos pela Comissão para os 40% necessários para valorizar
o trabalho dos agrupamentos de produtores.
 
– Contacto: Eleonora Di NICOLANTONIO
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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•  Reforma da OCM – AZEITE

– Relatora: M. L. SANTIAGO  (Empregadores – PT)

– Referência: COM(2003) 698 final – 2003/0279 (CNS) – CESE 310/2004
 
– Contacto: Silvia CALAMANDREI
 (Tel: 00 32 2 546 96 57 – e-mail:  silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  Apoio ao desenvolvimento rural (FEOGA)
– Relator: J. DONNELLY (Actividades diversas – IE)

– Referência: COM(2003) 806 final – 2003/ 0312 (CNS) – CESE 318/2004
 
– Contacto: Eleonora Di NICOLANTONIO
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 
•  Importação de animais ungulados

– Relator: J. DONNELLY (Actividades diversas – IE)

– Referência: COM(2003) 570 final – 2003/0224 (CNS) – CESE 309/2004
 
– Contacto: Eleonora Di NICOLANTONIO
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 
•  Protecção dos animais durante o transporte

– Relator: S. KALLIO (Actividades diversas – FI)

– Referência: COM(2003) 425 final – 2003/0171 (CNS) – CESE 326/2004
 
– Contacto: Robert WRIGHT

 (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int)

5. PESCAS
 
•  Recursos haliêuticos no mar Mediterrâneo

– Relator: G. SARRÓ IPARRAGUIRRE  (Actividades diversas – ES)

– Referência: COM(2003) 589 final – 2003/0229 (CNS) – CESE 320/2004

mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
mailto:robert.wright@cese.europa.eu
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– Pontos principais:

O CESE pensa que a Comissão não corresponde com a proposta de regulamente em apreço
às expectativas criadas com o seu plano de acção nem às orientações definidas pelo Comité nos seus
pareceres anteriores. A proposta de regulamento da Comissão não analisa os motivos que a persuadiram da
necessidade de rever o Regulamento (CE) nº 1626/94 nem indica como deveria os fundamentos científicos
das propostas técnicas apresentadas. A Comissão esqueceu-se uma vez mais de mencionar e de ter em conta
os aspectos económicos e sociais da pesca no Mediterrâneo, omitindo qualquer menção ao possível impacto
das medidas propostas sobre as empresas, os trabalhadores e as zonas costeiras altamente dependentes da
pesca. A Comissão limita-se a regular as medidas técnicas existentes tornando-as mais restritivas sem prever
possíveis alternativas inovadoras resultantes da investigação de mecanismos mais selectivos. Embora a
proposta inclua aspectos positivos que conviria melhorar, o CESE convida a Comissão Europeia a retirar a
proposta e a apresentar uma nova proposta em sua substituição contemplando todas as questões acima
ventiladas.
 
– Contacto: Eleonora Di NICOLANTONIO
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 
•  Consultivos regionais no âmbito da Política Comum das Pescas

– Relator: E. CHAGAS (Trabalhadores – PT)

– Referência: COM(2003) 607 final – 2003/0238 (CNS) – CESE 321/2004
 

– Pontos principais:
 

A necessidade de implicar os principais interessados – armadores e trabalhadores – na
definição e na implementação da política e medidas concretas das pescas comunitárias, tem sido
repetidamente reiterada pelo CESE. O CESE considera que a proposta não assegura uma representação
adequada na composição dos CCR dos principais agentes da actividade pesqueira comunitária,
designadamente, os armadores e os pescadores assalariados. Isso poderia ser conseguido através de um
envolvimento maior do CCPA e das organizações europeias nele representadas, no processo de nomeação
dos membros dos CCR. O CESE considera ainda que o peso relativo da componente dos chamados "Outros
grupos de interesse" na composição dos CCR não é adequado, propondo que ele seja da ordem dos 20% do
total dos membros. Propõe-se ainda a criação de um CCR "Regiões de pesca exteriores" que congregue as
partes interessadas na actividade de pesca fora das águas comunitárias, que envolve um segmento importante
da frota de pesca da UE.
 
– Contacto: Eleonora Di NICOLANTONIO
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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6. RELAÇÕES EXTERNAS E COMÉRCIO MUNDIAL

•  A Coesão Social na América Latina e Caraíbas
– Relator: J. M. ZUFIAUR NARVAIZA (Trabalhadores – ES)

 
– Referência: parecer exploratório – CESE 315/2004

 
– Pontos principais:

O parecer exploratório, solicitado pelo comissário Chris PATTEN, pretende expressar a
opinião da sociedade civil organizada europeia, latino-americana e caraíba sobre a coesão social na América
Latina e Caraíbas. Muito em particular, sobre a forma como as organizações da sociedade civil organizada
podem contribuir para a consecução deste objectivo, por exemplo mediante a concertação social, o
desenvolvimento de sistemas de protecção social ou a promoção da responsabilidade social das empresas.
Para tal, o presente parecer do CESE terá que ser completado com contributos das organizações
latino-americanas e caraíbas e com os resultados dos debates do 3º Encontro da Sociedade Civil Organizada
UE-ALC, que decorrerão no próximo mês de Abril, na cidade do México.

Sem ter a pretensão de definir o conceito de coesão social, o parecer assinala diferentes
componentes – política, económica, social e territorial – desta realidade, a fim de ter em conta factores
macroeconómicos, habitualmente considerados, mas também educacionais, institucionais e os atinentes ao
acesso aos bens públicos essenciais, que são fundamentais para analisar o grau de coesão social na América
Latina e Caraíbas (ALC).

O CESE salienta que a falta de coesão social na ALC se manifesta sobretudo na pobreza e na
desigualdade. Se bem que os índices da pobreza tenham melhorado relativamente à última década (afectava
48% da população em 1990, contra 43% em 2002), a segunda continuou a acentuar-se e passou a ser crónica.
Por isso, a América Latina é, no seu conjunto, e com ressalva de uma grande heterogeneidade, a região do
mundo onde se verificam as desigualdades mais gritantes. À pobreza material vem juntar-se a pobreza
imaterial (acesso à educação e à distribuição de oportunidades) e a pobreza legal (desigualdade perante a lei,
debilidade da cidadania civil, política e social, insegurança). Tudo isto provoca violência, desagregação e
desorganização social, o que afecta a credibilidade das instituições e do sistema democrático. Um relatório
recente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento sublinha o risco de se difundir na  América
Latina a ideia de cidadania que considera a democracia "irrelevante".

O desenvolvimento incipiente de elementos que constituem a coluna vertebral de qualquer
sociedade avançada – infra-estruturas, educação, sistema de saúde, sistema fiscal, justiça, protecção social,
quadro legal de relações laborais – é comum a todos os países latino-americanos e das Caraíbas a tal ponto
que o aludido relatório fala de Estados ausentes ao referir-se às características de muitos deles. Este
fenómeno manifesta-se principalmente em três aspectos, a saber, baixa qualidade dos sistemas educativos,
desigualdade no acesso e desfasamento entre estes e o sistema produtivo; insuficiência e iniquidade dos
sistemas fiscais prevalecentes na região; carência de sistemas universais de protecção social na maior parte
dos países da região, o que provoca profundas desigualdades e a exclusão da maioria da população da
cobertura dada pelos sistemas existentes.
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Na opinião do CESE, para se alcançar maiores níveis de coesão social na ALC, é
imprescindível que o sistema produtivo seja mais eficaz e democrático, corroído como está por níveis de
economia subterrânea muito elevados, escassa dimensão dos mercados, falta de diversificação das suas
economias, insuficiência de infra-estruturas, em particular na área dos transportes e comunicações, reformas
agrárias em suspenso, carência de recursos financeiros e sua dependência em relação ao exterior, parco
desenvolvimento de formas de economia social, deficiente qualidade e protecção do emprego e inexistência
de sistemas de relações laborais baseados no respeito dos direitos laborais basilares, no equilíbrio e na
confiança.

O parecer põe em relevo algo que é essencial do ponto de vista do CESE ou seja, que a
realização na ALC de maiores níveis de democracia, de desenvolvimento humano e de governabilidade passa
forçosamente por fortalecer a sociedade civil organizada e reforçar a sua participação nas decisões. Esta é,
pois, condição indispensável para fomentar a democracia política, lograr uma distribuição justa da riqueza
material e imaterial e envolver na vida política económica e social os sectores e minorias, como a população
indígena, marginalizada ao longo dos séculos.

O parecer formula uma série de propostas e de sugestões sobre o contributo que as relações
entre a UE e a ALC poderiam dar à coesão social nesta região do continente americano. Tais considerações
partem de dois pressupostos. Por um lado, a importância estratégica que representam para a UE as relações
com a ALC, tanto para fortalecer o seu papel no plano mundial como para promover uma nova ordem
internacional e uma governação justa e solidária da globalização, bem como a importância para a ALC das
relações com a UE, seja com vista a uma integração equilibrada na região, seja para reforçar a sua
capacidade negocial na cena internacional. Por outro lado, a convicção de que, para além de contribuir para
aumentar a coesão social na ALC através da ajuda e da cooperação para o desenvolvimento, a UE tem que
colocar este objectivo no centro das suas relações com a ALC em todas as áreas.

As sugestões do parecer são diversas. Umas estão orientadas para o fortalecimento da
sociedade civil organizada – apoio a projectos de desenvolvimento social nos processos de integração
regional, fomento de fóruns mistos UE-ALC entre organizações socioprofissionais, abertura de uma linha de
financiamento para fortalecer organizações socioeconómicas, criação de um programa de protecção dos
defensores dos direitos humanos na ALC); outras  incidem no desenvolvimento do sistema produtivo e no
estabelecimento de quadros democráticos de relações laborais e de diálogo social (transferência de
experiências europeias de concertação social, incentivo à criação de infra-estruturas atractivas de
investimento estrangeiro directo, dotação de um Fundo destinado às PME na América Latina, planos de
co-desenvolvimento com os países de origem da imigração da ALC para a UE, estabelecimento de uma carta
de Princípios sobre a responsabilidade social das empresas); algumas iniciativas têm em vista diminuir o
peso da dívida externa e financiar o desenvolvimento (fórmulas para a renegociação, resgate e perdão da
dívida externa através de programas de luta contra a pobreza, de cooperação no sector do ambiente e na
educação, recomendações para tentar evitar a dependência das agências de rating); algumas propostas visam
o fortalecimento dos sistemas de protecção social (transferência de experiências europeias, apoio à
celebração de convénios internacionais sobre imigração, apoio à gestão e à formação especializada); por
último, e no que se refere à ajuda ao desenvolvimento e à cooperação para o desenvolvimento avançam-se
algumas sugestões, mormente fomentar a coordenação entre os dadores europeus, tornar as ajudas mais
coerentes com os objectivos perseguidos, preconizar que sejam os países beneficiários a tomar as decisões
sobre as intervenções, prestar assistência aos países mais necessitados a fim de reforçar a sua capacidade de
autonomia nas negociações em instâncias multilaterais.
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– Contacto: Beatriz PORRES De MATEO
(Tel.: 00 32 2 546 91 31 – e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int)

•  Acordo de Comércio Livre das Américas (ACLA)
– Relator: M. SOARES (Trabalhadores – PT)
– Referência: parecer de iniciativa – CESE 314/2004
– Pontos principais:

As posições da sociedade civil da América Latina e Caraíbas (ALC) diferem grandemente
sobre este projecto. Por um lado, as empresas vêem no projecto ACLA uma possibilidade de acesso ao
mercado americano, embora algumas receiem a concorrência americana e canadiana; por outro lado, um
certo número de sectores, reunidos na Aliança Social Continental (sindicatos, ONG, institutos universitários)
rejeitam o projecto ACLA, tanto mais que as suas principais preocupações – respeito pelo ambiente, direitos
dos trabalhadores, exclusão social, dívida externa, democracia e respeito dos direitos do Homem, exploração
infantil e protecção das populações autóctones – não são consideradas ou suficientemente tidas em conta no
projecto.

É imperativo que a UE se empenhe nas suas relações com a ALC com maior vontade
política, tanto mais que tal corresponde aos seus interesses económicos e comerciais.

Hoje, mais do que nunca, há uma manifesta necessidade da Europa num continente
latino-americano e caribenho em crise. A UE continua a ser considerada como um modelo social e político
de referência. O grande desafio que os países ALC actualmente enfrentam é o de encontrar um modelo
económico e social alternativo ao do "consenso de Washington" e ao projecto de integração com os EUA
visto como excessivamente hegemónico.

Contudo, se parece evidente este desejo de mais Europa na sociedade latino-americana, em
particular nas suas elites, a UE deve também empreender um esforço importante para melhor incorporar a
sociedade civil na sua estratégia. Só um empenhamento político decidido acompanhado de uma informação
adequada e eficaz e da participação da sociedade civil poderá permitir provar que se trata de um projecto
reciprocamente benéfico. A UE não pode permitir-se o mesmo erro imputado ao projecto ACLA.

– Contacto: Beatriz PORRES De  MATEO
(Tel.: 00 32 2 546 91 31 – e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int)

•  Sistema de Preferências Generalizadas (SPG)
 
 

O CESE apoia a decisão da Comissão de avançar com a introdução do novo sistema, com
efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2006, sem esperar pelos resultados da ronda de Doha em momento futuro
incerto e considera que os objectivos do actual sistema são pertinentes e deveriam constituir a base de
qualquer novo sistema destinado a substituir os acordos em vigor.
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Todavia, a impressão geral é a de que o sistema actual não funciona tão bem quanto seria
possível. Por exemplo, 75% do volume total das reduções pautais beneficiam os países orientais, cabendo à
China um terço desta percentagem; não raro, os maiores beneficiários são os operadores comerciais
internacionais, e não os Estados; a erosão pautal está a comprometer o impacto das preferências
generalizadas; a redução geral dos direitos aduaneiros implica que haja menos possibilidades de concessão
de um tratamento preferencial significativo a determinados países; o sistema denota vulnerabilidade à fraude
e o controlo relativo ao país de origem é um processo complexo, especialmente em relação a artigos
manufacturados que contêm diversos materiais ou subcomponentes. De uma maneira geral, considera-se que
as políticas gerais de comércio e desenvolvimento da UE são não apenas incoerentes como também, por
vezes, contraditórias. Para corrigir esta situação será necessária a adopção de uma abordagem coordenada
por parte de todas as instituições da UE e a participação activa de diversas Direcções-Gerais da Comissão.

O actual SPG tem sido alvo de diversas críticas, a saber:

•  a simplificação do sistema deve ser um dos objectivos principais das novas orientações. Espera que as
propostas que fez, designadamente de:

•  reduzir o número de países beneficiários;
•  substituir as medidas especiais de incentivo pela aplicação do mecanismo de retirada temporária com

base em normas claramente definidas;
•  substituir as normas de origem em vigor por normas baseadas em normas não preferenciais, diminuir o

intervalo entre a graduação e o período de referência limitar; e
•  racionalizar os sectores industriais e as categorias de produtos abrangidos pelo sistema, se encaminhem

para a consecução daquela meta.

– Contacto: Beatriz PORRES De MATEO
(Tel.: 00 32 2 546 91 31 – e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int)

7. MERCADO ÚNICO

•  Código aduaneiro
– Relator: J. SIMPSON (Actividades diversas – UK)

– Referência: COM(2003) 452 final – 2003/0167 (COD) – CESE 316/2004
 

– Pontos principais:

O Comité crê que as presentes comunicações da Comissão e o novo regulamento proposto
permitem uma aplicação mais adequada de um Código Aduaneiro uniforme em todo o território comunitário.

A proposta de regulamento que altera o Código Aduaneiro Comunitário é coerente com os
princípios enunciados nas duas comunicações.

Os princípios de um quadro mais simples e sem papel para as alfândegas e o comércio são
agora lógicos e exequíveis. Estes princípios são igualmente necessários se quisermos que o Mercado Único
da União funcione sem obstáculos desnecessários.

Os princípios de procurar estabelecer normas aduaneiras comuns nas fronteiras externas da
União são inerentes ao conceito de União enquanto zona comercial única.
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Além disso, deve ser reconhecida a necessidade de um quadro cooperativo que garanta o
máximo de eficácia dos serviços aduaneiros, da polícia das fronteiras, do controlo da segurança e das
estratégias comuns de gestão dos riscos.

O CESE faz votos por que este pacote de melhorias das políticas e dos serviços seja efectivo
o mais rapidamente possível.

Não havendo uma responsabilidade comunitária em matéria de prestação de serviços
aduaneiros, estas alterações aproximam-se do quadro de uma agência aduaneira única que possa melhorar o
funcionamento da Comunidade.

– Contacto: Jakob ANDERSEN
(Tel.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

•  Certificados de Matrícula
– Relator: P. BARROS VALE  (Empregadores – PT)

– Referência: COM(2003) 510 final – 2003/0198 (COD) –  CESE 304/2004

– Contacto: João PEREIRA dos SANTOS
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

8. PROTECÇÃO DO AMBIENTE E DEFESA DOS CONSUMIDORES

•  Ar ambiente/Metais pesados
– Relator: T. McDONOGH (Empregadores – IE)

– Referência: COM(2003) 423 final – 2003/0164 (COD) – CESE 307/2004

– Contacto: Robert WRIGHT
 (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int)

 
•  Alegações nutricionais e de saúde nos alimentos

– Relatora: A. DAVISON (Actividades diversas – UK)
 
– Referência: COM(2003) 424 final – 2003/0165 (COD) – CESE 308/2004

 
– Contacto:  Robert WRIGHT
 (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int)
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9. IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
 
•  2003 – Ano Europeu das Pessoas com Deficiência

– Relator: M. CABRA DE LUNA (Actividades diversas – ES)

– Referência: COM(2003) 650 final – CESE 311/2004
 

– Pontos principais:
 

O CESE congratula-se com o facto de o Ano Europeu das Pessoas com Deficiência ter
culminado na apresentação de um plano de acção concreto para o período de 2004-2010. Contudo, sente-se
na obrigação de realçar que o plano de acção padece de alguma falta de ambição, pelo que gostaria de propor
alguns elementos adicionais:
•  integrar a deficiência com a criação de um mecanismo de acompanhamento específico que permita a

elaboração de recomendações específicas;
•  recorrer aos fundos estruturais para o reconhecimento da deficiência e das pessoas deficientes como uma

área chave e um grupo alvo;
•  alargar a outros produtos e serviços a inclusão de critérios de acessibilidade nas tecnologias da

informação e da comunicação para os contratos públicos;
•  a necessidade um empenho claro numa directiva específica sobre a questão da deficiência.
•  a criação de uma rede europeia sobre os meios de comunicação e a deficiência;
•  incentivos financeiros para as empresas que tornem as suas instalações e os seus serviços acessíveis;
•  criação de uma estrutura de acompanhamento do plano de acção da Comissão Europeia;
•  nos trabalhos futuros em matéria de direitos humanos se refiram concretamente os direitos das pessoas

com deficiência.

– Contacto: Alan HICK
(Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

10. TELECOMUNICAÇÕES

•  Transição da radiodifusão analógica para a digital
– Relator: B. GREEN (Empregadores – DK)

 
– Referência: COM(2003) 541 final – CESE 324/2004

– Contacto: Raffaele Del FIORE
(Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)
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11. FISCALIDADE

•  Regime fiscal/Fusões, cisões e permutas de acções
 

O Comité apoia inteiramente as propostas de actualização da Directiva "Fusões",
apresentadas pela Comissão Europeia. Estas propostas trazem melhorias indispensáveis e adequadas à
directiva, e possibilitarão às empresas – incluindo a partir de agora a SE, a SCE e um crescente número de
PME – beneficiar plenamente das vantagens do mercado único, o que deveria melhorar a respectiva
competitividade e ter assim uma incidência positiva na criação de emprego e no combate ao desemprego.

Todavia, o Comité convida a Comissão a reexaminar certos aspectos essenciais deixados por
resolver e que constam das supramencionadas observações na especialidade.

– Contacto: Borbala SZIJ
(Tel.: 00 32 2 546 96 79 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int)

12. CODIFICAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
COMUNITÁRIA

•  Codificação países terceiros/Transportes marítimos
– Relator: D. RETUREAU (Trabalhadores – FR)

– Referência: COM(2003) 732 final – 2003/0285 (COD) – CESE 306/2004

– Contacto: Raffaele Del FIORE
(Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

_____________________
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Repertório das
resoluções e decisões aprovadas,

temas debatidos em sessão e seguimento dado

Este documento está disponível em

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm (Intranet)
http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm (Internet)

A presente secção é da autoria da Direcção-Geral das Comissões e Delegações
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Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins

Page: 3
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm

Page: 47
Type: http:

Old: http://www.esc.eu.int
New: http://www.cese.europa.eu

Page: 48
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 49
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 50
Type: mailto

Old: mailto:nemesio.martinez@esc.eu.int
New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:siegfried.jantscher@esc.eu.int
New: mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu

Page: 52
Type: mailto

Old: mailto:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu

Page: 53
Type: mailto

Old: mailto:silvia.calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu

Page: 53
Type: mailto

Old: mailto:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu

Page: 53
Type: mailto

Old: mailto:robert.wright@esc.eu.int
New: mailto:robert.wright@cese.europa.eu

Page: 54
Type: mailto

Old: mailto:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu

Page: 57
Type: mailto

Old: mailto:beatriz.porresdemateo@esc.eu.int
New: mailto:beatriz.porresdemateo@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 58
Type: mailto

Old: mailto:beatriz.porresdemateo@esc.eu.int
New: mailto:beatriz.porresdemateo@cese.europa.eu

Page: 59
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 59
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 59
Type: mailto

Old: mailto:robert.wright@esc.eu.int
New: mailto:robert.wright@cese.europa.eu

Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 61
Type: mailto

Old: mailto:borbala.szij@esc.eu.int
New: mailto:borbala.szij@cese.europa.eu

Page: 61
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 63
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
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